
Město Český Brod 
Zápis 

11. řádné jednání rady města, konané dne 22. dubna 2020 
v 09:00 hod. v místě: Kancelář starosty (formou videokonference) 

Přítomní: Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Mgr. Pavel Janík, lng. Milan Majer, 
Tomáš Charvát, lng. Filip Ulík, Bc. Jiří Stuchl 

lng. Aleš Kašpar -tajemník MěÚ, JUDr. Jana Marková - právnička města, 
Mgr. Hana Dočkalová - vedoucí OR, lng. Sárka Jedličková - vedoucí finančního odboru 

Předseda'|ící: Bc. Jakub Nekolný 

Z_a§l: lng. Aleš Kašpar 

Příloha zápisu: Usnesení rady města č. 172/2020 - 186/2020 

3. Odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD na parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř 

1) Informace O materiálu pro RM (ZM) 
Odbor rozvoje obdržel od pana M  H  a paní Mgr. R  H  žádost o 
vyjádření ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Štolmíř. Jednou Z 
podmínek před vydáním územního rozhodnutí bylo uzavření dohody O finančním příspěvku 
na infrastrukturu dle schválených Zásad pro poskytování příspěvků. (Zásady pro poskytovánı 
příspěvků byly schváleny Zastupitelstvem města dne 05.06., usnesením č. 80/2019.). 
Dne 14.04.2020 nám bylo doručeno rozhodnutí, kterým je schválen záměr výstavby 
rodinného domu. Městský úřad v Českém Brodě, odbor výstavby a územního plánování 
podmínku města Český Brod neakceptoval a vzhledem k plánované výstavbě studny a 
žumpyji vyhodnotil jako nadbytečnou a povolení ke stavbě vydal. 
proti rozhodnutí se lze ve lhůtě 15 dnů odvolat proto doporučujeme radě města pověřit JUDr. 
Janu Markovou podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí 
č. MUCB13805/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební

ı 

záměr rodinného domu, žumpy a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú Stolmíř. 

§) Dopady řešení na rozpočet města 

A) Vazba na Strateqick\'LpIán či jiné dokumenty města 

§) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 

§) V\Lpořádání s připomínkami 

Bc. Nekolný předal úvodní slovo vedoucí odboru rozvoje. 
Mgr. Dočkalová uvedla bod dle důvodové zprávy. 
Mgr. Klinecký doplnil, že se jedná o první případ odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu. 
Dodal, že při přijímání Zásad pro poskytování finančního příspěvku na infrastrukturu jsme 
věděli, že některý ze stavebníků či investorů může zkusit podmínku zaplacení příspěvku 
obejít. Dále uvedl, že je proto odvolání podat, uvidí se, zda uspějeme.
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Mgr. Janík požadoval do materiálů doplnit žádost Stavebníků. 
JUDr. Marková a Mgr. Dočkalová objasnily, že se jedná O standardní proceduru vyjádření 
města (odboru rozvoje) k žádosti o vydání územního rozhodnutí. Dodaly, že stavební úřad 
vyhodnotil argumenty stavebníků, že budou mít vlastní studnu a Septik za dostatečné pro 
vydání rozhodnutí. 
Bc. Stuchl dodal, že při projednávání Zásad upozorňoval na možnost, kdy se stavebník 
nebude chtít připojit k V+K města a uvedl, že výsledek odvolání dá prostor k další práci na 
upřesnění Zásad. Upozornil, že při hlasování se zdrží. 
Následně lng. Ulík, Mgr. Dočkalová a Bc. Nekolný diskutovali formulační nuance vyjádření 
města k žádosti o územní rozhodnutí (souhlas za splnění podmínky či nesouhlas do splnění 
podmínky). 
Bc. Nekolný zdůraznil, že v žádném případě se nemá jednat O zasahování samosprávy do 
kompetencí státní správy. 
lng. Ulík následně připomenul možnost zlidštění podmínky platby příspěvku individuálním 
stavebníkům (pro fyzické osoby) možností splátkového kalendáře i S ohledem na těžko 
předvídatelnou ekonomickou situaci způsobenou pandemií, což podpořil po projednání S 
finančním odborem a JUDr. Markovou i Mgr. Klinecký. Dodal, že nehrozí taková rizika jako u 
obchodních společností (zejména s.r.o.). 
JUDr. Marková doplnila, že individuální stavebnici, kteří zpravidla financují stavbu z 
hypotéky, z ní nemohou příspěvek na infrastrukturu hradit. Rada města může schválit 
splátkový kalendář maximálně do lhůty 18 měsíců. 
Mgr. Dočkalová doplnila, že u větších investorů se zpravidla ještě dohadují konkrétní 
podmínky plánovací smlouvy. 
Bc. Stuchl připomněl, že motivem formulace Zásad byly především právě velcí investoři. 
Bc. Nekolný po společné diskuzi nechal hlasovat o upraveném znění usnesení: ,,Rada města 
souhlasí s podáním odvolání ke Krajskému.....“ 

s c h v á I e n O (Pro: 6, Proti: O, Zdržel se: 1) 
Usnesení č. 174/2020 

Rada města 

I. souhlasí 

s podáním odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje proti rozhodnutí č. MUCB 
13805/2020, kterým odbor výstavby a územního plánování schvaluje stavební záměr 
rodinného domu, žumpy a zpevněné plochy na pozemku parc. č. 182/26 v k.ú. Stolmíř.
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